Fost primar PSD trimis în
judecată, după ce a făcut
afaceri, pe bani publici, cu
interlopii
Petrică
Nae,
din
calitatea de primar al
comunei Dorobanțu, pe
care a ocupat-o în
perioada 2008 – 2012, a
fost trimis în judecată,
de
procurorii
Parchetului de pe lângă
Judecătoria Călărași,
într-un dosar privind
comiterea infracțiunii
de abuz în serviciu.
Spălări de bani
Petrică Nae este proprietarul, în acte, al sediului
Organizației Județene a Partidului Social Democrat, situat în
municipiul Călărași, strada București, nr. 141. Sunt indicii
că, în fapt, proprietarul clădirii ar fi fostul primar al
Primăriei sectorului 5 București, Marian Vanghelie, și acesta
fiind trimis în judecată, la acest moment, pentru fapte de
corupție, într-un dosar unde este acuzat de luare de mită,
valoarea acesteia fiind una fără precedent: 30.403.000 de
euro. Marian Vanghelie este cel care și-a impus amanta, la
acea dată, în fruntea Organizației Județene Călărași a
Partidului Social democrat, celebra Oana Mizil. Și aceasta
este condamnată, la acest moment, la pedeapsa de un an de
închisoare, cu suspendare, pentru comiterea infracțiunii de
conflict de interese. Marian Vanghelie și Oana Mizil, prin

firme-fantomă, cu sedii pe raza județului Călărași, cele mai
multe fiind declarate pe raza comunei Dorobanțu, au spălat,
prin intermediul omului de afaceri Marin Dumitru, sume
colosale de la bugetul public al Primăriei sectorului 5
București. Firmele erau administrate de boschetari, în acea
perioadă, în județul Călărași, Partidul Social Democrat
acționând ca un veritabil grup infracțional organizat.
Becuri de la clanul Fluture
La Călărași, în fruntea PSD s-a mai perindat o altă figură
politică celebră, Dan Șova, cunoscut nu atât pentru faptul că
a ocupat, la un moment dat, postul de ministru al
Transporturilor, cât pentru faptul că ar fi un învederat
consumator de droguri. A fost acuzat de acest fapt inclusiv de
colegii săi de partid. Și acest fost șef al Organizației
Județene Călărași a Partidului Social Democrat a fost
condamnat pentru comiterea infracțiunii de trafic de
influență, acesta fiind, acum, la pușcărie. În schimb, Petrică
Nae a fost trimis în judecată la data de 22.06.2018, după ce
în sarcina acestuia s-a reținut faptul că a achiziționat, pe
timpul mandatului său de primar, exercitat pe raza comunei
Dorobanțu, lămpi de iluminat și lucrări de montare a acestora,
pentru care au fost efectuate plăți duble. Lămpile, în număr
de 601, au fost achiziționate de la clanul Fluture, aliat cu
clanul Bercea Mondialul, acestea controlând, în acea perioadă,
județul Olt. Provin din localitatea Drăgănești-Olt.
Prejudiciu de 455.015,9 lei
Pe mandatul lui Petrică Nae, clanul interlop Fluture a montat,
la Dorobanțu, lămpi stradale, pentru care s-au emis facturi
duble, prejudiciul estimat fiind de 186.690,24 lei, însă în
urma constatării că lucrarea a fost executată fără respectarea
normelor legale, în condițiile în care nu existau prevederi
bugetare, prin înregistrarea de documente fictive în
contabilitatea Primăriei Dorobanțu, prejudiciul total s-ar
ridica la suma de 455.015,9 lei. Afacerea s-a derulat începând

cu anul 2009, prin firma SC Maco Birotica SRL din DrăgăneștiOlt, cu sediul social declarat pe strada Fântânele, nr. 25. La
Dorobanțu, firma Maco Birotica SRL a fost reprezentată de Adam
Gheorghe, domiciliat în Drăgănești-Olt, strada Fântânele, nr.
13, județul Olt și de Bondoc Sorin Nicolae, domiciliat în
Drăgănești-Olt, sat Comani, strada Primăverii, nr. 1 bis,
județul Olt, reprezentantul firmei Electro Proiect Star
Drăgănești-Olt. În probatoriul administrat de procurorii
călărășeni, se arată că „suspectul Nae Petrică, în calitate de
primar al comunei Dorobanțu și ordonator de credite al
Primăriei comunei Dorobanțu, a transmis către SC Maco Birotica
SRL Drăgănești-Olt,… reprezentată de suspectul Adam Gheorghe,
comanda nr. 1 pentru livrare a 600 corpuri iluminat, fără ca
bugetul Primăriei Dorobanțu să fie constituit și aprobat în
acel moment.” Pentru executarea acestei lucrări, firma Maco
Birotica a încheiat un contract de colaborare cu SC Electro
Proiect Star SRL. Firma are sediul în satul Comani, oraș
Drăgănești-Olt, județul Olt.
Și fostul viceprimar a fost trimis în judecată
Alături de Petrică Nae au mai fost trimiși în judecată Bondoc
Sorin Nicolae, Adam Gheorghe, Călin Vasile și Pavel Alexandru.
Acuzații aduse de procurori sunt abuzul în serviciu, fals
intelectual, uz de fals, falsul în înscrisuri sub semnătură
privată. Bondoc Sorin Nicolae și Adam Gheorghe sunt
reprezentanții clanului Fluture, asociat cu clanul Bercea
Mondialul. Călin Vasile a avut calitatea de viceprimar, în
vreme ce Pavel Alexandru a fost angajat al Primăriei
Dorobanțu, într-un post de execuție.

